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Udførelse af rengøringsprogrammet før brug1

2
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Fyld enheden med koldt vand til et niveau mellem 
stregerne for min. og max.

Udfør dette rengøringsprogram mindst én gang, inden enheden 
tages i brug allerførste gang.

Tag låget af ved at dreje det mod uret parallelt med rillen.
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Udførelse af rengøringsprogrammet før brug

Hold rengøringsprogramknappen 
nede i cirka 3 sekunder, indtil 
enheden bipper, og lyset i knappen 
begynder at blinke.

Vent i cirka 20 minutter, indtil 
rengøringsprogrammet er fuldført, og 
enheden afgiver et bip. Hæld det varme 
vand ud og skyl vandbeholderen med 
koldt vand. Skyl også indsatserne uden 
at afbryde dem fra hinanden. Enheden 
er nu klar til brug.5
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Generelle instruktioner:

•  Brug altid rent, koldt drikkevand i enheden.

•  Lad aldrig vand stå i enheden efter brug.

• Før øvelsen og efter opvarmning af vandet skal du udånde tre 
gange ind i enheden, så vandboblerne genererer mere damp 
inde i den.

•  I Wello-åndedrætsøvelser svarer én gentagelse til én 
indånding efterfulgt af en udånding. Ved indåndingen 
indånder du varm damp fra enheden. I hver øvelse skal du 
udføre mellem 3 til 10 energiske og ensartede gentagelser. 
Hvis øvelserne gør dig træt, kan du trække vejret frit uden 
brug af enheden lidt tid mellem gentagelserne.

• Gentag serien 2 eller 3 gange.

• Når du udfører øvelserne første gang, skal du altid vælge den 
laveste modstand (modstandsindstilling 0) og den laveste 
temperatur. Du kan øge modstanden og temperaturen, når det 
passer dig. Justeringen af modstand er kontinuerlig, hvilket 
betyder, at selv det mindste justering af modstandsringen vil 
øge modstanden.

• Vi anbefaler, at du udfører øvelserne dagligt i den første 
måned for at styrke dine muskler, f.eks. hver morgen og aften, 
men i hvert fald én gang om dagen.

• Du kan derefter fortsætte øvelserne afhængigt af din 
kondition, men vi anbefaler, at du gennemfører øvelserne 
mindst 3 gange om ugen.

• Løft enheden af basen, før du udfører åndedrætsøvelserne.

Åndedrætsøvelser2
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 Rengøringsprogram
 +45°C
 +55°C
 +65°C

0 = 20 cmH2O
1 = 30 cmH2O
2 = 50 cmH2O
3 = 100 cmH2O

Vælg den ønskede temperatur ved at holde knappen 
nede i 2 sekunder. Slip knappen, når enheden bipper, 
og lyset i knappen begynder at blinke.

Fyld enheden med rent, 
koldt drikkevand til et 
niveau mellem stregerne 
for MIN. og MAX.

Vælg  
modstanden.

Sæt mundstykket  
på plads.

1
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Træk luft ind, så dine lunger fyldes.

1 2

3 4

Tøm lungerne ved at udånde i enheden 
ved, at vandet bobler og sådan, at 
du kan mærke mellemgulvsmusklen 
spændes. Udåndingen genererer mere 
damp i enheden.

Gentag udåndingen tre gange for 
at danne mere damp i enheden. 
Du kan trække vejret frit mellem 
disse gentagelser.

Træk luft ind, så dine lunger fyldes. Udånd kraftigt og stabilt i enheden. 
Musklerne i din brystkasse skal 
spændes under udåndingen.

Åndedrætsøvelser2
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Træk straks vejret kraftigt og stabilt ind 
for at indånde varm damp fra enheden. 
Musklerne i din brystkasse skal 
spændes under indåndingen.

Udånd frit.

I hver øvelse skal du udføre mellem 3 til 10 energiske og ensartede gentagelser. 
Én gentagelse består af én udånding og én indånding. Hvis øvelserne gør dig 
udmattet, kan du ånde frit mellem gentagelserne. Du kan øge modstanden 
på åndedrætsregulatoren, når det passer dig.

Husk at have en god kropsholdning, 
når du udfører åndedrætsøvelserne.

Du kan også bruge forlængerslangen 
under øvelserne.



Brug af næsemasken3

Næsemaske

Forlængerslange

Når du udfører øvelserne første 
gang, skal du vælge den laveste 
modstand i åndedrætsregulatoren 
(indstilling 0). I fremtiden kan du 
bruge en højere modstand, hvis 
du er tryg ved det.

Når du udfører øvelserne første gang, skal 
du altid vælge den laveste damptemperatur.

Udånd ind i enheden. Dette genererer 
mere damp i enheden. Hvis det er hårdt 
for dig at ånde ud igennem næsen, 
kan du udånde i enheden med munden 
og derefter slutte næsemasken til 
forlængerslangen.

Træk derefter vejret frit et stykket tid, 
og genoptag udåndingen i enheden.
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Udånd stabilt og kraftigt i 
enheden, så vandet bobler. 
Mellemgulvsmusklen skal 
aktiveres under udåndingen.

Indånd varm damp fra enheden 
kraftigt og stabilt. Musklerne 
i din brystkasse skal spændes 
under indåndingen.

Udånd frit. I hver øvelse skal du udføre 
mellem 3-10 kraftige og ensartede 
gentagelser. Én gentagelse består 
af én udånding og én indånding. 
Hvis øvelserne føles udmattende, 
kan du ånde frit uden brug af 
enheden mellem gentagelserne. 
Du kan øge modstanden fra 
åndedrætskontrollen, hvis 
du ønsker det, men husk, 
at øvelserne med næsemasken 
vil føles anstrengende 
i begyndelsen.

3
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Brug af WellO2-mentoltabletter4

WellO2-mentoltabletterne er forfriskende for luftvejene og bruges 
til at understøtte åndedrætsøvelserne. 

Bemærk! WellO2-mentoltabletterne sælges særskilt. Du kan 
få flere oplysninger ved at kontakte WellO2’s kundeservice eller 
din lokale WellO2-forhandler.
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Tilsæt en halv til en hel tablet til vandet 
i enheden, før du opvarmer enheden.

Opvarm vandet som normalt ifølge 
vejledningen. Tabletten bliver opløst 
i vandet, mens det opvarmes.

Udfør åndedrætsøvelserne normalt.
Mentoltabletterne kan også bruges sammen med 
næsemasken.

2
1

3
4 Når du har udført åndedrætsøvelsen, skal du skylle delene 

under rindende vand, vaske kurven med en opvaskebørste 
og mildt opvaskemiddel og lade delene lufttørre frit.



Adskillelse af enheden5
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Når delene samles, skal områderne markeret med orange i 
manualen tilpasses hinanden.

Samling af enheden6
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Udførelse af rengøringsprogrammet efter brug7

Indsatserne kan rengøres med enhedens 
rengøringsprogram. For at gøre dette skal 
du placere alle indsatser (undtagen kurven 
og åndedrætsregulatoren) inde i enheden. 
Fyld enheden med koldt vand til et niveau 
mellem stregerne for MIN. og MAX., 
fastgør åndedrætsregulatoren til låget, luk 
låget, og start rengøringsprogrammet. 

Udfør denne rengøring efter 5 til 10 øvelser, eller når en anden 
person har brugt enheden. Ellers skal du skylle delene med vand 
efter brug og lade dem lufttørre frit.

Du kan også vaske delene i en gryde. Bring vand i kog i en gryde, 
tag gryden af komfuret, og læg delene i vandet i fem minutter. 
Lad vandet køle af, skyl delene, og lad dem lufttørre frit.

Kurv

1. 

3. 
Fyld enheden med koldt 
vand til et niveau mellem 
stregerne for MIN. og 
MAX. Hold rengøringspro-
gramknappen nede i cirka 
3 sekunder, indtil enheden 
bipper, og lyset i knappen 
begynder at blinke.

4. 
Vent i cirka 20 minutter, 
indtil rengøringspro-
grammet er fuldført, og 
enheden afgiver et bip. 
Efter at vandet er kølet af, 
skal du hælde vandet ud 
og lade indsatserne tørre.

2. 2

1

Rengøring af indsatserne
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Udførelse af rengøringsprogrammet efter brug

Hold rengøringsprogramknappen nede 
i cirka 3 sekunder, indtil enheden bipper, 
og lyset i knappen tændes.

Fyld enheden med koldt 
vand til et niveau mellem 
stregerne for min. og max.

Fastgør kurven  
til låget.

Vent i cirka 20 minutter, indtil rengøringsprogrammet 
er fuldført, og enheden afgiver et bip. Når vandet 
er kølet ned, hældes det ud, og delene skylles 
og lægges til tørre.5

4

Kurv

Rengøring af enheden



Afkalkning8

Hård vand kan påvirke betjeningen af enheden, hvis der 
ophobes kalkaflejringer i vandbeholderen. 

Vi anbefaler, at du afkalker enheden mindst hver tredje måned, 
eller endda endnu oftere, hvis du bruger hårdt vand og der 
ophobes kalkaflejringer i enheden. 
 

2
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8Afkalkning

Mulige afkalkningsmetoder:

a) Eddike:

•  Fyld vandbeholderen med koldt vand til et  
niveau mellem stregerne for MIN. og MAX.  
Bland 0,5 dl eddike i.

• Luk låget (se billedet til højre) og  
start rengøringsprogrammet. Efter  
rengøringsprogrammet, lad stå i 1 time. 

•  Tøm enheden

•  Skyl enheden og delene omhyggeligt 5 til 6 gange

b) Citronsyre eller natron:

•  Fyld vandbeholderen med koldt vand til et niveau  
mellem stregerne for MIN. og MAX.

• Tilsæt 25 g (ca. 3 spsk) citronsyre eller natron.

• Luk låget (se billedet til højre) og start 
rengøringsprogrammet. Efter rengøringsprogrammet,  
lad stå i 1 time. 

•  Tøm enheden

•  Skyl enheden og delene omhyggeligt 5 til 6 gange

Gentag afkalkningsprocessen efter behov.

  Skyl altid vandbeholderen omhyggeligt med rent vand  
efter afkalkningen. 

2
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Enhedens dele

1. Silikoneslange 9. Låg

2. Forbindelsesstykke 10. Kurv

3. Åndedrætsregulator 11. Ventilationsåbning

4. Modstandsjusteringsring 12. Kontrolknapper

5. Mundstykke 13. Håndtag

6. Forlængerslange 14. Strømkabel og stikprop

7. Vindue 15. Base

8. Enhedens kabinet 16. Næsemaske

16.

14.

6.

5.

4.

8.

7.

3.

15.

13.

12.

11.

10.

9.

1.

2.
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Dette kapitel indeholder vigtige oplysninger om korrekt og sikker brug 
af enheden. Sørg for at læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne, før du 
bruger enheden. Hav instruktionerne ved hånden, når du bruger enheden. 
Producenten er ikke ansvarlig for forkert brug af enheden.

  Advarslerne advarer mod mulig personskade, hvis instruktionerne 
ikke følges.

  Forsigtighedsanvisningerne advarer mod mulig skade på produktet 
eller fare for miljøet, hvis instruktionerne ikke følges.

Generelle advarsler

  Hvis en af enhedens dele er beskadiget eller ikke fungerer, må du 
ikke bruge produktet eller skille det ad. Kontakt forhandleren eller 
producenten, og bed om vejledning.

  Den eneste vedligeholdelse, som brugeren må udføre, er rengøring 
og afkalkning som beskrevet i denne vejledning.

  Strømkablet (14) må kun sluttes til et stik med jordforbindelse.

  Kontrollér, at den spænding, der er angivet på enhedens typeskilt, 
er det samme som den lokale forbrugsspænding, hvor du befinder dig.

  Brug ikke en anden base end den, der er fremstillet af WellO2 Oy.

  Enheden (8) skal altid stilles på et tørt, plant og stabilt bord. Hold 
enheden (8) og strømkablet (14) væk fra alle varmekilder, og placer 
ikke enheden eller strømkablet på en våd eller glat overflade eller 
i nærheden af skarpe kanter.

Sikkerhedsinstruktioner9



  Placer aldrig nogen del af enheden på en varm overflade. Brug ikke 
enheden i nærheden af åben ild.

  Tænd aldrig for enheden, hvis vandbeholderen er tom.

  Hvis du opdager, at enheden ikke virker, som den skal, skal 
du omgående tage strømkablet ud af stikket.

  Enheden (8), basen (15), strømkablet og stikproppen (14) må ikke 
nedsænkes i vand eller anden væske.

  Enheden (8) eller dens base (15) må IKKE vaskes i opvaskemaskine.

  Når vandbeholderen fyldes, skal du sørge for, at der ikke sprøjter 
vand ind i stikkene, på strømkablet eller på stikproppen (14).

  Brug ikke enheden, hvis du har våde hænder eller bare fødder.

  Pas på den varme damp, der genereres af enheden, 
når rengøringsprogrammet kører.

  Når du bruger enheden, skal låget (9) være låst på plads.

  Åbn aldrig låget (9), når vandet er varmt. Temperaturen er meget høj, 
særligt efter rengøringsprogrammet er afsluttet.

  Brug altid håndtaget, når du løfter enheden (13).

  Flyt aldrig enheden, imens den opvarmer vandet. Lad enheden køle 
af i mindst 20 minutter, efter rengøringsprogrammet er afsluttet, 
før du flytter enheden.

  Tag basens (15) strømkabel ud af stikket, straks du er færdig med 
at bruge enheden, og når du vil rengøre enheden. Lad enheden være 
koblet fra strøm, når den ikke er i brug.

Sikkerhedsinstruktioner9
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  Træk ikke i strømkablet, når du tager stikket ud af stikkontakten. 
Rul strømkablet sammen under basen (15), når du er færdig med 
at bruge enheden.

  Forsøg aldrig at udskifte eller afmontere nogen del af enheden, 
når enheden (8) er forbundet med basen (15) og sluttet til strøm.

  Opbevar altid enheden et tørt sted. Lad aldrig vand stå i enheden (8) 
eller silikoneslangen (1) i længere tid. WellO2-enheden må ikke 
bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk eller 
mental funktionsevne, nedsat følesans eller utilstrækkelige evner 
og viden uden opsyn og vejledning fra en person, der er ansvarlig 
for brugerens sikkerhed.

   Børn under 12 år må ikke bruge enheden uden opsyn, og selv under 
opsyn skal barnet have instruktion i at bruge enheden på sikker 
måde og have forstået den fare, der er forbundet med at bruge 
enheden forkert.

  Hold enheden (8) og dens strømkabel (14) uden for rækkevidde 
af børn under 12 år.

  Hold børn under opsyn for at sikre, at de bruger enheden korrekt 
og ikke leger med den. 

  Hold altid enheden brug under opsyn, når den er tændt. Sørg for ikke 
at foretage dig andet, mens du bruger enheden.

  Varme overflader, varmt vand og damp kan medføre forbrændinger. 
Hvis der sker en ulykke, skal den forbrændte person straks fjernes 
fra varmekilden, og forbrændingen skal køles med koldt vand 
eller is i 10-30 minutter. Søg læge- eller ambulancehjælp, hvis det 
er nødvendigt.



Generelle forsigtighedsanvisninger 

 Denne enhed er udelukkende beregnet til indendørs brug.

 Brug kun enheden til åndedrætsøvelser. Brug ikke enheden som 
kogekedel.

 Brug ikke enheden i mere end 30 minutter ad gangen. Lad enheden 
køle af i 30 minutter, før den startes på ny.

 Benyt kun de afkalkningsmetoder, der er beskrevet i afsnittet 
”Rengøringsprogram og afkalkning” i denne guide. Brug ikke slibende 
rengøringsmidler eller redskaber til rengøring af enheden.

 Beskyt enheden mod fugt, sollys og frost.

 Hvis enheden er blevet udsat for kulde (f.eks. under transport), 
må enheden først tages i brug, når den igen har stuetemperatur, 
da der ellers kan dannes kondensvand.

 Denne enhed er beregnet til husholdningsbrug eller brug under 
tilsvarende forhold.

 Luftstrømmen i enheden kan medføre en fløjtelyd, når enheden 
er i brug.

Sikkerhedsinstruktioner9
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Beskyttelse med overophedning

Enheden slukker automatisk, hvis den startes, når vandbeholderen er tom. 
Hvis enheden er blevet startet, mens vandbeholderen var tom, skal du lade 
enheden køle af i 10 minutter og derefter fjerne den fra basen. Tilsæt koldt 
vand, indtil vandniveauet er mellem stregerne for MIN og MAX. Enheden 
er nu klar til brug.

Elektromagnetisk kompatibilitet

Denne enhed overholder standarderne for elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC).

Bortskaffelse

Bortskaf produktet i overensstemmelse med de lokale regler for 
bortskaffelse af elektronikaffald.

Se wello2.com for at få yderligere oplysninger.



Dette kapitel indeholder en oversigt over de meste almindelige problemer, 
der kan opstå ved brug af enheden.

• Når der trykkes på en temperaturkontrolknap, bipper enheden tre 
gange, og indikatoren på knappen blinker hurtigt.

• Vandets temperatur er højere end den valgte brugstemperatur. 
Lad enheden køle af i nogle minutter, før den opvarmes på ny.

• Kalkaflejringer kan medføre forkerte temperaturmålinger 
og -alarmer. Afkalk enheden efter anvisningerne i afsnittet 
”Rengøringsprogram og afkalkning”, hvis det er nødvendigt.

• Når der trykkes på rengøringsprogramknappen, bipper enheden 
tre gange, og indikatoren på knappen blinker hurtigt.

• Vandets temperatur er over 40° C. Lad enheden køle ned, 
eller udskift vandet med koldt rent vand.

• Kalkaflejringer kan medføre forkerte temperaturmålinger 
og -alarmer. Afkalk enheden efter anvisningerne i afsnittet 
”Rengøringsprogram og afkalkning”, hvis det er nødvendigt.

• Enheden opvarmer ikke vandet.

• Enheden er udstyret med beskyttelse mod overophedning. 
Få detaljerede oplysninger i afsnittet ”Sikkerhedsinstruktioner”.

• Enheden er ikke blevet placeret korrekt på basen. Løft enheden 
af basen, og sæt den tilbage på basen igen.

Fejldiagnose10
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• Vandets temperatur føles meget højere eller lavere end forventet.

• Kalkaflejringer kan medføre forkerte temperaturmålinger 
og -alarmer. Afkalk enheden efter anvisningerne i afsnittet 
”Rengøringsprogram og afkalkning”, hvis det er nødvendigt.

• Den inhalerede damp smager eller lugter af plastik.

• Plastdele kan afgive dampe, de første gange enheden bruges. 
Hvis problemet fortsætter på trods af at du følger rengøringsan-
visningerne i afsnit 7, skal du lægge indsatserne i blød natten 
over i en separat beholder, der indeholder cirka 1 liter vand og 
cirka 1 dl eddike. Skyl indsatserne grundigt efter iblødsætning. 

  Brug ikke enheden, hvis den er blevet tabt eller lækker vand, 
eller hvis der er synlig skade på strømkablet eller stikproppen (14) 
eller basen (15).

  Brug ikke enheden, hvis strømkablet (14) er beskadiget.



Specifikationer og garanti11

Specifikationer

Producent WellO2 Oy

Indgangsspænding 230 V jævnstrøm, 50 Hz

Indgangseffekt 1 000 W

Dimensioner (H x B x D) 240 mm x 240 mm x 150 mm  
(9.4” x 9.4” x 5.9”) inklusive strømbase

Vægt 1055 g (37 oz.) inklusive strømbase

Driftstemperatur +10 til +30 °C (+50 til +86 °F)

Opbevaringstemperatur -20 til +50 °C (-4 til +122 °F)

Driftsfugtighed 20 % til 90 % ikke-kondenserende

Opbevaringsfugtighed 20 % til 90 % ikke-kondenserende

Kontroller, at den spænding, der er angivet på datapladen (på bunden)  
af apparatet, er den samme som spændingen i dine kontakter.
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Garanti

WellO2-apparatet har en produktgaranti på to (2) år.

Produktets returret bortfalder, hvis den ydre emballage er brudt.

Yderligere oplysninger findes på www.wello2.com eller info@wello2.com.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Varemærket WellO2 tilhører WellO2 Oy.



Brug ikke enheden, hvis du:

• har haft pneumothorax

• for nylig har haft sygdom eller skade 
på trommehinden

• for nylig er blevet opereret i hoved, 
bryst eller mave

Hvis du ikke er sikker på, om du kan 
bruge åndedrætsøvelsesenheden, skal 
du diskutere start af åndedrætsøvelserne 
med en behandlende læge. 

www.wello2.com
WellO2 Oy

email: info@wello2.com




